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ZAPISNIK
2. redna seja odbora za komunalo in splošno preventivo,
ki je bila v torek 28. maja 2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Brezovica
VABLJENI:
Člani občinskega Odbora za komunalo in splošno preventivo
PRISOTNI:
-

člani odbora: Marko Čuden - član odbora, Matija Stražišar – član, Janez Šuštaršič - član, Patricija Kozin –
član, Miran Repar - član, Borut Pirnat – član, Jernej Rogelj – član
uprava Občine Brezovica: Samo Mole

ODSOTNI:

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje
Pregled predloga 2. rebalansa proračuna za leto 2019
Tekoče informacije
Razno

Dnevni red je bil z glasovanjem 7 glasov ZA in 0 PROTI sprejet.

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje

Na zapisnik 1. redne seje ni pripomb in je soglasno sprejet.

Ad2 Pregled predloga 2. rebalansa proračuna za leto 2019
Na 13. postavki se je kljub mili zimi nabralo kar nekaj stroškov, zato bo potrebno nameniti nekaj sredstev za ta namen.
Odločitev je, da se gre v izgradnjo pločnika na Črnovaški cesti še letos poleti. Tudi križišče pri Apnencih bo potrebno
zgraditi, saj je prišlo do izbora izvajalca in bo šlo v delo še to poletje.
Občinski svet je sprejel določene usmeritve, zato je to tudi vplivalo na pripravo 2. rebalansa proračuna Občine Brezovica.
Odločitev je bila, da se gre v nakup zemlje za novo športno dvorano oziroma se gre v plačilo 1. obroka. Mladinsko
zdravilišče Rakitna je pridobilo program za pediatra in pedopsihologa, zato se je šlo v delni nakup prostorov v novem
poslovnem objektu pri Eurospinu. Kljub nakupu prostorov, bo pediater v Podpeči, saj se Lekarna Ljubljana seli iz
Zdravstvenega doma v Podpeči v prostore pri Kirnu, kjer je bila prej Pošta Slovenije.
Kanalizacija na 15. postavki - investicija pri Sindikalnem domu se zaključuje. Na Brezovici se bo priklapljalo Miaksove
hiše (trojčki za Severjem) in zgradilo dodaten kan. vod na Komarijski poti. Po tem posegu se bodo lahko priključili Pošta
Slovenije, gostilna Kavčič , trgovina Eurospin in nov poslovni objekt. En kan. vod se bo zgradil še v eni ulici zraven
Šolske poti. V Vnanjih goricah bo potrebno zgraditi še eno prečrpališče. Od gasilskega doma proti vasi je kan. vod, ki je
že dolgo zgrajen in še ni v celoti operativen, saj bo treba za del naselja pred klancem na levi zgraditi prečrpališče.
Se je pa dosti vlagalo v papirje da bo Občina kandidirala za kohezijska sredstva, saj je še kar velik del Postaje, Zapaden
konec Brezovice, Žabnica, del ulic Na lazih in nekaj manjših ulic ob Podpeški cesti, še vedno brez kanalizacije. To
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narekuje aglomeracija, ki mora biti pokrita z 98% priključenostjo na javno kanalizacijsko omrežje. Vloga je pripravljena
in je že na ministrstvu, ocena investicije je okoli 7 mio EUR. S tem bomo po izgradnji dosegli 98% priključenost.
Na 16. postavki za vodovod je še vedno odprta Vodarna Virje. Do dobaviteljev so poravnane vse obveznosti, za obnovo
vodovoda so namenjena sredstva, vendar je že večji del porabljeno. Proti Sindikalnem domu se bo potegnil nov vodovod.
Je pa tam velik problem s priključki na javno kom. infrastrukturo, saj so priključki na nemogočih oziroma nedostopnih
mestih. To bo povezano s stroški za Občino in tudi za lastnike stanovanj.
Sklep št. 1 je, da se člani odbora za komunalo in splošno preventivo seznanijo in strinjajo s predlogom 2. Rebalansa
Občine Brezovica.
Sklep je bil z glasovanjem 7 ZA in 0 PROTI sprejet.
Ad3 Tekoče informacije
Nekaj tekočih informacij je bilo že povedano, glede izvoza za avtocesto naj bi bilo vse urejeno, nekaj razlastitev bo,
vendar naj bi se to v roku 2 mesecev zaključilo. Vodna študija naj bi bila tudi zaključena in jeseni bi bilo gradbeno
dovoljenje in konec leta razpis za izbiro izvajalca. V pripravi je tudi rekonstrukcija železnice po Občini Brezovica. Odprt
je Miaks prečrpališče vendar je prišlo do nekaj težav, zato se bodo dela zavlekla.
Ad4 Razno
Podana je pripomba nad asfaltom ceste od gas. doma Podpeč proti JKP, ker je povsod že popokan in ga bo potrebno
sanirati.
Predlog s strani člana odbora je, da se pripravi nek plan opravljenih in neopravljenih projektov, saj se nekatere projekte
samo prestavlja oziroma se odlaša z zaključevanjem le-teh. Glede na ta predlog je pojasnjeno, da se je začelo pojavljati
to, da so projektantske ocene projektov prenizko ocenjeni. To je pa posledica gospodarske rasti, saj so z meseca v mesec
cene višje, s tem je pa tudi težje dobiti izvajalca.
Sklep št. 2 je, da se pripravi spisek teh projektov in se vodi in preverja njihov napredek.
Sklep je bil z glasovanjem 7 ZA in 0 PROTI sprejet.
Podana je pripomba, ker se premalokrat pobira smeti ob nedeljah na jezeru na Jezeru. Naval ljudi je velik in bi bilo
potrebno večkrat pobirati oziroma prazniti smetnjake.
Predlog je da se na cesti na Stržen zmanjša omejitev iz 90 na 70 ter premik table Podpeč pred uvoz v gostilno pri Mapri
d.o.o.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Uprava Občine Brezovica
Oddelek za komunalo, promet in zveze
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Miran Repar l.r.
Predsednik odbora

